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António CostA e VAsCo Cordeiro,
enContros Com A ComunidAde
portuguesA do CAnAdá

o presidente do Governo regional 
dos Açores, Vasco cordeiro, vai 

acompanhar o primeiro-ministro, An-
tónio Costa, na visita oficial de quatro 
dias ao Canadá, entre quarta-feira e 
sábado, com passagens por otava, to-
ronto e montreal.
Vasco Cordeiro estará ao lado do pri-

meiro-ministro nos encontros com a co-
munidade portuguesa naquelas cidades 
do Canadá, país que acolhe cerca de 450 
mil portugueses e lusodescendentes na sua 
maioria de origem açoriana. Logo no pri-
meiro ponto do programa, na quarta-feira, 
ao fim da tarde, em Otava, tal como Antó-
nio Costa e o secretário de Estado das Co-
munidades, José Luís Carneiro, também o 
presidente do Governo Regional dos Aço-
res fará uma intervenção no Centro Re-
creativo Português Lusitânia. De acordo 
com dados dos serviços consulares portu-
gueses no Canadá, os dois escalões etários 
com mais peso relativamente aos elemen-
tos da comunidade portuguesa são o dos 
25 aos 54 anos (37%), bem como o grupo 
acima dos 65 anos (34%). A comunidade 
concentra-se maioritariamente nas provín-
cias do Ontário (74% em Toronto e Otava) 
e no Quebeque (14% em Montreal, Laval, 
Longueuil, Brossard, Saint-Thérèse). Se-
gundo os mesmos dados consulares, com 
uma população ativa na ordem dos 68%, 

“os portugueses usufruem, na generalida-
de, de estabilidade económica” e possuem 
“uma integração social classificada como 
muito positiva”. Estas mesmas ideias so-
bre a comunidade portuguesa foram recen-
temente salientadas pelo primeiro-ministro 
do Canadá, Justin Trudeau, numa mensa-
gem que publicou em 25 de abril passado 
na página oficial do Governo canadiano.
Ainda no que respeita a indicadores sobre 
a comunidade portuguesa, a atividade co-
mercial representa 27% da força laboral, 
seguindo-se a indústria dos transportes 
(18%), negócios, finanças e administração 
(17%), a área de gestão (10%), educação, 
justiça e serviços comunitários e governa-
mentais (9%), manufatura (6%), ativida-
des técnicas e científicas (5%).
Apesar destes dados, assinala-se também 

um “envelhecimento” dos membros da co-
munidade portuguesa “e um afastamento 
progressivo das gerações mais novas do 
associativismo tradicional”. 
“É igualmente notado o decréscimo do 

número de alunos das escolas portugue-
sas que funcionam junto das associações 
da comunidade, que se repercute na dimi-
nuição do número de falantes da língua 
portuguesa entre os luso-descendentes de 
segunda e terceira geração”, indica-se tam-
bém nos textos provenientes dos serviços 
consulares portugueses.
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o êxito depende sempre dA superAção de desfios
e é CruCiAl por isso mesmo sAber quAis são

exatamente, quais os desafios a quem tem por missão, pelo lado do Governo, desenvolver e 
tornar real o desígnio de Portugal? A despedida de África a acontecer em rigoroso silêncio, 

como se nada se passasse, agora que começaram a morrer aqueles que, numa certa altura da 
década de 50 e de 60, tinham 20 anos e trocaram o território de Portugal pelo que então se cha-
mava o Portugal ultramarino e aí fincaram sonhos desproporcionados de rapazes e raparigas 
que escrevem na areia da História com a ideia de que isso perdurará pelos séculos.
Aí foram empregados e patrões bem-sucedidos e falhados, partiram do zero, muitas vezes apaixo-

naram-se, mudaram de pele e de sotaque, habituaram-se às bizarrias do clima, maravilharam-se ou 
frustaram-se com o desafogo do espaço, passaram a vestir-se e a ser felizes de outra maneira, tiveram 
filhos e pensaram que naquela terra veriam crescer os netos. A história porém, não prosseguiu assim. 
Aquelas raparigas e rapazes, que nas décadas de 50 e de 60 tinham 20 anos recolheram à pátria prati-
camente de um dia para outro, aturdidos com o que estava a acontecer, impreparados para os tempos 
que aí vinham trazendo pela mão os filhos com uma infância cortada ao meio. Espalharam-se como 
puderam... Regressaram aos lugares de origem, engrossaram os subúrbios das cidades onde a vida 
era mais barata, em busca de novas oportunidades. 
Mas o trauma não se apagou, tornou-se submerso. Creio que estorvamos inevitavelmente em duas 

explicações para essa ausência. Primeiro no atual momento da História, quando olhamos retros-
petivamente para o país que fomos, não há uma narrativa consensual que conte o que estivemos a 
fazer em África. Quem lá esteve sabe o que viveu, mas os manuais de História não sabem bem ou 
ainda não sabem. Nos protagonistas vários, lá e cá, há visões diferentes, desencontros e zonas sem 
linguagem. A segunda razão é porque as materialidades estão dispersas nas casas dos portugueses 
que, no meio da pequena mala ou do contentor, trouxeram o objeto, a mobília, os discos e as louças 
desse mundo outro.
Agora que a geração dos pais está a partir, os filhos, que julgavam possuir apenas um punhado de 

recordações, olham para essa mercadoria como uma cicatriz esquecida e reencontrada, sem contudo, 
conseguir integrá-la no inventário que fazem de si. A história pode ser contada como o desmantela-
mento do que resta de África nas casas e na cultura dos portugueses e todos nós respiramos fundo, 
porque os portugueses não se deixam abater.
Enfim, que, independentemente dos riscos, dos grandes riscos, dos desafios, dos grandes desafios 

possamos ajudar a Humanidade a tornar-se também no grande centro de paz, de cidadãos livres e 
que pretende e quer ser, no quadro de alternativa política, económica, social e cultural, que corres-
ponda em particular aos anseios profundos do Povo português e à consolidação e perenidade da 
Pátria portuguesa.
Nesse mesmo sentido e na encruzilhada decisiva da História do mundo é importante acreditarmos 

no nosso passaporte português, nas múltiplas formas de caminhos, porque para a realização  dos 
nossos ideais, tendo em conta a autonomia de cada decisão e escolha dos cidadãos, teremos sempre 
um lugar na terra mãe portuguesa.
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5 de maio de 2018 
15h45

Quai Alexandra
Vieux-Port de Montréal
200, rue de la Commune Ouest

Amplo parque de estacionamento.
Metro: Place-d’armes

Nesta ocasião especial terá lugar uma receção aberta a todos os membros 
da Comunidade Portuguesa, estando também prevista a atuação do cantor 
português Camané.   

No âmbito da visita oficial do Primeiro-Ministro de Portugal ao Canadá, 
o Consulado Geral de Portugal em Montreal tem o prazer de anunciar  
que terá lugar um encontro entre o Primeiro-Ministro, António Costa, 
e a Comunidade Portuguesa do Quebeque.

Caixa Portuguesa

A receção conta com o apoio das seguintes entidades 
da Comunidade Portuguesa: 

Convite
à Comunidade Portuguesa

A dignifiCAção de rAbo de peixe

rabo de Peixe celebrou de 
forma digna a sua eleva-

ção a Vila, data que coincide 
com a revolução do 25 de abril 
de 1974, vulgarmente conheci-

da de revolução dos cravos, a festa maior da 
democracia do povo português, vivida de for-
ma muito expressiva e intensa em todo o país 
e de forma particular naquele torrão açoria-
no. 
Ao celebrar aquele dia em tempo de moderni-

dade, foi evocado um pouco o passado, porque 
afinal se começamos por ali, porque foi com 
tudo isto, que se foi forjando, ao longo dos sé-
culos, uma identidade rabobopeixense que a sua 
população assume com orgulho e gosto, pois é 
um povo trabalhador e destemido, quer no mar, 
quer em terra.
Chegaram a esta ilha e povoaram-nos no Séc. 

XV, gentes de áfrica e de Portugal continental, 
da mais diversa condição, desde escravos e per-
seguidos até mercadores e alguns nobres, por-
ventura na esperança de aqui encontrarem me-
lhor sorte ou fortuna. De facto, por volta do ano 
de 1480, aquele lugar ainda era despovoado, não 
existindo mais que duas cafúas, em que dormiam 
os roçadores de mato, para prepararem a acomo-
dação dos primeiros povoadores, de acordo com 
a descrição feita por Gaspar Fructuoso. 
Aquela Vila foi berço de proeminentes e no-

táveis personalidades, desde o século XV até 
aos dias de hoje, com muitos dos seus filhos a 
distinguirem-se nas mais diferente áreas, quer na 

política, na economia, na religião, no saber ou no 
lazer, onde abundam exemplos, quer em Rabo de 
Peixe, quer na sua diáspora com os seus filhos a 
serem reconhecidos publicamente.
João Soares d’Albergaria, em Corografia Açó-

rica (1822) descreve Rabo de Peixe como “a Al-
deia mais considerável que muitas vilas e cida-
des de Portugal”. Ali se compôs e tocou o hino 
da autonomia dos Açores, no dia 3 de fevereiro 
de 1894, com música de Joaquim de Lima, da Fi-
larmónica Progresso do Norte, e adotado oficial-
mente pelo Governo Regional dos Açores, pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 49/80/A, de 
21 de Outubro de 1980. Atualmente, a letra ini-
cial do hino de António Tavares Torres foi alte-
rada com versos de Natália Correia. 
Rabo de Peixe é uma terra de contrastes. Con-

trariamente a muitas localidades dos Açores, em 
que o envelhecimento é um sério problema, esta 
Vila possui o índice da população mais jovem 
dos Açores, o que constitui uma verdadeira ri-
queza, com extratos populacionais muito hete-
rogéneos, uns muito carentes e outros abastados. 
Desde sempre conhecido como mercado abas-

tecedor da ilha de S. Miguel, aqui é onde se cul-
tivam os fartos horto-frutícolas. As férteis terras 
de Rabo de Peixe produzem abundantemente, 
ao ponto de fornecer a outras ilhas dos Açores. 
No século XIX viveu-se o apogeu do ciclo da 
laranja. Depois vieram as bananeiras, as pereiras 
e outras de árvores de fruto, que aromatizam o 
ar deste povoado e que se têm mantido graças ao 
esforço de muitas mãos experientes e calejadas.
Em Rabo de Peixe encontram-se sedeadas al-

gumas das maiores empresas da ilha, bem como 
a Feira Agrícola, o Matadouro Industrial, a As-

sociação Agrícola de S. Miguel e a maior fábri-
ca de conservas de peixe da Península Ibérica, a 
COFACO. 
É do mar que sucessivas gerações têm retirado 

o sustento familiar. A relação de cumplicidade 
inicia-se desde a tenra idade, porque o mar é um 
vizinho caprichoso: umas vezes revolta-se contra 
os homens; outras, é um amigo generoso. Ensi-
namentos que fazem parte do código genético de 
quem vive paredes meias com o Atlântico. Rabo 
de Peixe possui igualmente um importante e flo-
rescente centro de exportações de peixe fresco 
para o Japão, Espanha, Estados Unidos e Cana-
dá. Esta vila possui um tecido urbano diversifi-
cado, com um parque escolar renovado, infraes-
truturas desportivas e equipamentos de apoio à 
família, como creches ou ateliers de tempos li-
vres. Uma terra onde vale a pena viver e onde se 
regista a mais alta taxa de prática desportiva dos 
Açores, com as suas agremiações e modalidades 
desportivas que fazem a diferença relativamen-
te a outras zonas. Podemos caraterizar Rabo de 
Peixe como um lugar rural, mas apresenta traços 
urbanos modernos, em virtude da procura cres-
cente de famílias que escolhem aqui viver.
Não se pode deixar de lembrar que foram as 

comunidades espalhadas pelo mundo, sobretu-
do no Canadá, Estados Unidos e Bermuda, que 
mantêm um profundo laço com Rabo de Peixe, 
os grandes obreiros que iniciaram o processo de 
elevação a vila deste lugar, pelo que este mo-
mento reveste-se de grande significado, pois os 
que estão lá fora percebem o simbolismo desta 
data, dado que gostam celebrar a sua história e a 
sua cultura, numa afirmação do vigor da cidada-
nia das gentes de Rabo de Peixe.

ANtóNIo PeDro coStA
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1522, a primeira viagem de circum-navegação do 
globo. Portugal foi fundado em 1143, ano do Trata-
do da Zamora. O Tratado, assinado entre D. Afonso 
Henriques primeiro rei de Portugal, e Afonso VII 
de Leao e Castela reconhece o estatuto jurídico de 
Portugal como reino independente. Em 1179 esse  
estatuto foi confirmado pelo Papa Alexandre III.
Durante os secs. XII e XIII os reis portugueses 

foram alargando as fronteiras, até à conquista do 
Algarve, consolidando um território praticamente 
inalterado até hoje. Depois de um período conturba-
do e da participação na 1ª Guerra Mundial deu-se a 
28 de Maio de 1926 um golpe militar que pôs fim a 
Primeira República. Iniciou-se então um período de 
ditadura militar que terminou com a aprovação da 
Constituição de 1993. Através desta foi instaurado 
o Estado Novo, regime autoritário dominado pela 
figura de António Oliveira Salazar que governou o 
país por quase meio século desde 1933 até 1968. 25 
de Abril de 1974, a Revolução dos Cravos devolveu 
a liberdade e a democracia aos portugueses, rapi-
damente reconhecendo a independência das antigas 
colónias em África.
Viva o 25 de Abril, Viva Portugal.

671a bOul curÉ-labEllE, laval, 
h7v 2t8 | t.: 450-682-9414 

www.patisseriemedeiros.com
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quartas-fEiras

2495$1995$

Combo de
frango familiar

25 de Abril nA CAsA minhotA

Foi no Restaurante Casa Mi-
nhota que celebrámos o dia 

25 de Abril, dia em que celebra-
mos a importância da liberda-

de e a Democracia do nosso lindo país Portugal, 
sendo o dia conhecido como o dia da liberdade 
de Portugal, sobretudo o dia em que a sociedade 
portuguesa disse adeus a uma ditadura de mui-
tos anos. 

O dia 25 de Abril é também reconhecido dia da 
Revolução dos Cravos, as mesas da Casa Minhota 
estavam decoradas com o símbolo do 25 de Abril, o 
cravo, foi a flor escolhida pela população portugue-
sa que as colocou nas armas dos militares. Iniciou-
-se o serão com as boas-vindas de Arlindo Vieira a 
todos presentes, o Amílcar Gomes leu poemas da 
autoria de José da Conceição e de Arlindo Vieira. 
Um tributo a Zeca Afonso na voz do artista Filipe 

Batista. Foi sem dúvida um serão muito alegre e 
bem passado entre amigos e familiares, organizado 
pelo nosso amigo Mário Silva, chegando a Mon-
treal na excelente altura. A Revolução de Abril foi 
e resta um marco na nossa história. Trouxe ao país 
uma liberdade política, social, económica, e liberda-

de de expressão, é bom lembrar à nova geração que 
antes da Revolução qualquer cidadão era preso sem 
culpa formada, preso simplesmente por se ter ideias 
diferentes. Deviamos ser mais orgulhosos do nosso 
país, que Portugal representa por todo o mundo nao 

só na sua geografica ibérica mas sobretudo o que 
ficou na história do mundo, “os Descobrimentos”, 
uma das grandes aventuras da Humanidade. Graças 
ao ímpeto de D. Henrique o Navegador, as carave-
las portuguesas cruzaram os mares, fazendo uso dos 
melhores conhecimentos científicos e práticos da 
altura. Durante os sécs. XIV, XV, XVI, navegaram 
até África, ao longínquo Oriente e as profundezas 
do continente sul americano. Grandes navegadores 
conquistaram terras, amealharam riquezas e trouxe-
ram para a Europa coisas jamais vistas.
História - Para relembrar a nova geração: 
Em 1498: Vasco da Gama descobriu o caminho 

marítimo para a Índia, 1500: Pedro Álvares Cabral 
chegou ao Brasil, 1508: Os Portugueses chegaram 
a Oman, 1511: Malásia, 1512: Timor, 1513: China, 
1543: Japão. Foi também um português, Fernão de 
Magalhães, que planeou e comandou, entre 1519 e 

FrANcIScA reIS

Vinte CinCo de Abril
Liberdade, igualdade, Fraternidade,

São três pontos importantes
Que nos deixam radiantes
Por tais laços de amizade

olhai o povo a verdade
Que já não é como dantes

A liberdade é da igualdade sua irmã
Que nasceu naquela manhã do 25 de Abril

Que muito bem oferecendo à Pátria Mãe
Novo rumo e vida mais sã

A fraternidade ilumina o espírito do vivente
é uma luz exactamente

Que muito bem nos ensina
e que até nos encaminha
A prosseguir livremente

Tirada a prova real

Mesmo na precisa hora
vários brados de vitória, e vivas a Portugal

Junta que ficará para sempre imortal
Nos elos da nossa história.

josé da conceição

PoemA DA SemANA
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio
excecional sobre o magníf ico 

cemitérioNotre-Dame-des-Neiges, 
o maior do país, permite-lhe 

homenagear a vida de
maneira realmente

personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

noite inesqueCíVel Com eddy sousA 

com uma 
e x c e l e n t e 

atuação este ar-
tista fez vibrar, 

com as suas cancões variadas 
para todos os gostos. 
O Oriental com este baile conhe-

cido como baile da pinha , vem das 
épocas antigas e realizava-se num 
espírito cristão litúrgico do domin-
go em que sensivelmente no meio 

da quaresma a igreja convidava os 
fiéis a porem de parte a penitência 
e celebrarem a alegria da antevisão 
da Ressureição de Jesus na Páscoa 
que se aproximava com uma re-

feição bem à Oriental, um arroz à 
valenciana que por muito apetitoso 
estava: o Mestre Siva não se livrou 
de receber muitas afirmações pelo 
excelente jantar. Com uma sala es-
plendorosamente decorada e repleta 
chegou o momento do Presidente 

agradecer a vinda ao Senhor Miguel 
Tomé vindo de Toronto, grande 
amigo do Eddy Sousa, aos órgãos 
de informação, Voz de Portugal, 
Montreal Magazine, e ao senhor 

EMANUEL CABRAL e à compa-
nhia aérea SATA pela grande ajuda 
da vinda de um artista de Portugal e 
suas acompanhantes para o grande 
dia de aniversário do ORIENTAL. 
Chegada a altura tão desejada dos 
quarenta pares rodeando a pinha, 
esperando a chegada do trono “fi-
nissante”, a pinha abriu e com o nú-
mero quarenta, mais uma vez, fes-

tejando as primaveras do CLUBE 
ao novo Rei e Rainha FAUSTINO 
ALVES e ADÉLIA COELHO para 
o trono de um Ano.
Força Oriental estão de para-

béns.

telmo
bArboSA
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ViVA o grupo CulturAl CAnA Verde

Foi sábado passado 28 de 
Abril no salão da Igreja 

de Santa Cruz que celebrou-
-se 40 anos do Grupo Cultural Cana Verde, 
uma marca valiosa na história da nossa comu-
nidade e uma das mais lindas festas de rancho 
que assisti. 

Este grupo continua a ser um grupo familiar 
com ricas tradições e as mais lindas danças fol-
clore, acompanhada por cantares e concertinas 
do Alto Minho, o único grupo de bombos na nos-
sa comunidade onde a boa disposição está sem-
pre em primeiro lugar.

Carla Oliveira e Carlos Palma, mestres de ce-
rimónias ofereceram as boas vindas a todos 
presentes com o tema da noite “viva o grupo 
cultural cana verde”; o Padre Phong ofereceu a 

FrANcIScA reIS
e fotos de Amália Gabriela
Carreiro Martins

bênção ao jantar.  Logo depois do delicioso jan-
tar, assistimos a um espetáculo de cinco estrelas 
de bombos, de concertinas, de cantares,  os dan-
çarinos com tanta energia e dedicação,  desem-
penho incrível, foi mesmo espetacular.

Joaquim Oliveira, diretor e ensaiador do grupo, 
um jovem muito dedicado para liderar esta linda 
família, subiu ao palco e no seu discurso contou 
a historia do grupo. Fundado em 1978 por Fer-
nando Pires, Lídia Ribeiro, Ilda Januário e Fáti-
ma Martins.
Joaquim explicou no seu discurso que este ran-

cho folclórico não se chama “rancho folclórico” 
nem se chama “grupo folclórico” ou ainda “gru-

po etnográfico” mas SIM Grupo Cultural, isto 
é, porque a ideia original dos fundadores era de 
fazer atividades culturais de todo o tipo e não só 
de danças regionais.  Com o tempo passando as 
danças regionais tornaram-se a atividade princi-

pal do grupo.
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O grupo tem participado em vários eventos não 
só na comunidade mas também fora de Montreal. 
O grupo apresentou no desfile do Festival Portu-
gal Internacional de Montreal no Dia de Portu-
gal em 2017 a nova criação do grupo de Bom-
bos trazendo para Montreal mais um elemento 
típico do Norte de Portugal. Joaquim agradeceu 

a todos que contribuíram, que ajudaram, e pelo 
apoio constante para manter o grupo vivo, é um 
passa-tempo especial, aqueles que já não estão 
presentes entre nós, mas que serão sempre recor-
dados na história do grupo.
Joaquim mostrou-se muito satisfeito por tudo 

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon SanderS teiXeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4C 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

que o grupo tem realizado durante os seus 20 
anos implicado no grupo.
A direção é composta por: Joaquim Oliveira, 

Nancy Gonçalves, António Costa e Ana Sofia 
Brito.
Estava tudo excelente nesta festa e todos de boa 

disposição, boa comida confecionada pela equi-

pa do chefe José Fernandes, serviço de 5 estrelas 
pelos jovens, ambiente musical com muita ale-
gria por DJ Moreira, lindíssimo bolo de aniver-
sário confecionado por Les Anges Gourmets.
Viva o Grupo Cultural Cana Verde.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.
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No quarto Domingo coroa-
ram a Filarmónica Portu-

guesa de Montreal, as familias 
de Gabriela Almeida Polin, carlos Almeida, 
Marco de Paulo Ferreira, Jerry Arruda, Ana-
bela Medeiros, José Pacheco, e a senhora Flo-

rinda Leitão e Margarida Helena Leitão, este-
ve como celebrante Sr. Padre Ngyen Phong, e 
como assistente o senhor diácono António ra-
mos. Esteve presente o grupo coral do senhor 
Santo Cristo e a Filarmónica Portuguesa de 
montreal.

quArtA domingA do espírito sAnto em sAntA Cruz
mANuel NeVeS
mneves@avozdeportugal.com
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uma vez, porque vale a pena dar uma vista de 
olhos. Ao mesmo tempo pode ver e apreciar uma 
multidão de obras de arte através do restaurante. 

Hoje o jornal A Voz de Portugal estará presente 
para a abertura oficial e vamos vos contar um 
pouquinho mais para a próxima edição.
Parabéns Carlos, e continua a representar 

Portugal de Alta Qualidade.

AberturA ofiCiAl do restAurAnte dom CArlos
SylVIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

Há momentos onde a his-
tória vem direta a sua 

casa. Neste caso o Facebook 
“mexeribook” informou-me 

sobre a abertura de um novo restaurante por-
tuguês em Montreal na rua Ste-Catherine. 

O restaurante luxuoso Dom Carlos vai fazer, 
hoje, a sua abertura oficial e situa-se no 1662 
Ste-Catherine Este. Já vi muitos restaurantes 
através de Montreal e este é realmente sensasio-
nal na sua decoração. Fiquei muito impressiona-
do com o estilo da grande sala, mas também há 
3 pequenas salas de grupos, que são realmente 
únicas em Montreal. José Carlos Vaz Castanhei-
ra queria um estilo bastante interessante e úni-
co para Montreal. O restaurante abriu há alguns 
tempos para preparar o seu estilo e também orga-
nizar bem o seu lançamento. 
Eu gostaria de convidar todos a comer lá, só 

festiVAl de CurtAs-metrAgens
dos pAíses dA lusofosiA 2017
o Arte Institute em parceria com o Consu-

lado Geral de Portugal em Montreal e o 
Instituto Camões tem o prazer de apresentar a 
1ª Edição do Festival de Curtas Mentragens dos 
aasses da Lusofosia em Montreal a 10 de maio, 
2018 na Cisémathèque Québécoise, por ocasião 
das comemorações do dia da Língua Portuguesa 
no Canadá. Este ano, o festial conta com noie 
curtas-metragens proienientes de uma selecção 
de realizadores dos países lusófonos. O even-
to terá lugar na Cinémathèque Québécoise em 
Montreal, 335 Boul. de Maisonneuie E, 10 de 
Maio às 19h00. O Arte Insttute criou este festial 
com o objectio não só de fazer uma mostra do 
cinema, da cultura cinematográfica e dos reali-
zadores por detrás dos iários filmes que tem o 
português como língua oficial, mas também o de 
promoier este festial internacionalmente, para lá 
dos países da CPLP.
prOgraMa:
bastiEn (Basten) por Welket Bungué - guiné-
-Bissau; pOEtrY and pOEtrY iii (Poeira i 
Poesia iii) por Tambla Almeida - Cabo verde; 
nEithEr MinE nOr YOurs… is Ours (Não 
é meu Não é teu… é nosso) por Nilton Medeiros 
and Magdalena Bialoborska - São Tomé e Prínci-
pe; thErE’s a buZZ thErE’s a MOsquitO 
thErE´s tWO (Há um Zumbido Há um Mosquito 
São Dois) por ery Claier - Angola; MEnsajEiru 
(Mensajeiru) por Francisca Maia – Timor Leste; 
tatana (Tatana) por João Ribeiro - Moçambi-
que; “WE arE frEE” (o vôo da Papoila) - Nuno 
Portugal – Portugal; MarÍa adÁ (María Adá) por 
Rubén Monsuy – guiné-equatorial; “hapinEss 
livEs hErE” (A Felicidade mora aqui) por gla-
dys Marioto - Brasil.
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DomINGAS

GABRIELA E JOSé MEDEIROS
NA quArtA DomINGA De moNtreAl

Aquando do funeral dum 
grande cantor francês eu 

fiquei “menente” e pensativo 
por ver uma linda e rutilante 
Harley Davidson, o falecido era 

um grande amante de motas, no adro da igreja 
estava parada uma das suas muitas motas.
Quando se procedeu ao cortejo fúnebre o carro 

funerário andou à volta da mota e seguiu viagem 
p’ró seu destino. O facto de ver este motard  pas-
sar ao lado da Harley e não poder nunca mais 
montar uma mota chocou-me bastante. Claro que 
a morte faz parte da vida, não há vida sem morte. 
Mas agora é a família que está na praça publica 
a brigar pela grande fortuna do dito cujo. Se ele 
possuía várias motas e carros de luxo, tem tam-
bém muito dinheiro e valores imóveis que faz 
com que os membros da família se disputem pra 
saber quem vá ficar com os milhões que estão 
em jogo nesta cena. Uma certeza porém é que os 
advogados vão comer à grande e à francesa do 

bolo que está em causa.
Tenho um amigo meu do “gim” que é advogado 

em casos de divórcio. Diz-me ele de vez enquan-
do que ele é o melhor advogado de Montreal, 
nunca perde nenhuma causa, são os clientes que 
perdem. E ele tem 100% razão.
Os herdeiros deste cantor francês vão estragar 

mais dinheiro com advogados de ambas as par-
tes. Se eles chegassem a um acordo, seria muito 
mais lucrativo p’ra todos os familiares. É claro 
que dizer e fácil, mas uma certeza porém é que 
vai haver muita lavagem e roupa suja neste caso.
Os herdeiros vão perder tempo e muito dinhei-

ro e quem não perde nada são os advogados de 
ambas as partes, que vão ser pagos por todos os 
minutos que vão trabalhar neste caso, que parece 
ser um pouco bicudo. Claro que p’ra gente com 
fortunas enormes isto não faz muita falta, mas 
p’ra gente remediada ou pobre que se mete com 
advogados em casos de divórcio seria às vezes 
melhor chegar a um acordo mútuo, isto só faria 
com que ficasse muito mais dinheiro na algibeira 
de ambas as partes, senão vai entrar na algibeira 
dos advogados dos dois lados. E o que vão fazer 
os advogados? Perante um tribunal que não vos 
conhece de parte nenhuma, nem conhece os vos-
sos filhos, vá tentar chegar a um acordo que con-
venha a todos incluindo os advogados e tribunal, 
porque tudo pago vão ficar com uma quantia de 
dinheiro que se os pais e  as mães se entendes-
sem ficaria p’rós filhos. Claro que há sempre ex-
ceção. 
“O dia é implacável, nasce mesmo que tu mor-

ras. se lhe sobreviveres volta 24 horas depois 
p’ra te assassinar”, Margarida Piloto Garcia.

CoisAs do CorisCo
JOSé DE SOuSA
jsousa@avozdeportugal.com
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trump AmeAçA retirAr Apoio A
pAíses que não querem o 
mundiAl 2026 nos euA
o Presidente dos estados uni-

dos, Donald Trump, amea-
çou suspender o apoio aos países 
que não venham, eventualmente, 
a apoiar a candidatura dos Es-
tados unidos ao campeonato do 
Mundo de Futebol, em 2026.

“Os Estados Unidos têm uma can-
didatura forte em conjunto com o 
Canadá e o México para a Cam-
peonato do Mundo de Futebol, em 
2026. Seria muito triste se os paí-
ses que sempre apoiámos fossem 

fazer ‘lobby’ contra a proposta dos 
EUA. Porque devemos apoiar esses 
países quando eles não nos apoiam 
(inclusive nas Nações Unidas)?”, 
qustionou Donald Trump, na sua 
conta oficial Twitter, na quinta-feira 
à noite. Marrocos é o outro candi-

dato a receber, 
em 2016, a maior 
competição de fu-
tebol do mundo. O 
congresso da Fe-
deração Interna-
cional de Futebol 
(FIFA) reúne-se a 
13 de junho, em 
Moscovo, para a 
votação numa das 
duas candidaturas.
O presidente da 

Federação Fran-
cesa de Futebol, 

Noel Le Graet, já anunciou, este 
mês, ao jornal L’Equipe, que o voto 
francês vai para Marrocos. Donald 
Trump esteve reunido durante esta 
semana com o Presidente francês, 
Emmanuel Macron.

Voo do reino unido pArA portugAl
demorA 15 horAs e AterrA no
mesmo sítio

A ligação que o casal apanhou 
entre Bristol e o Funchal de-

mora normalmente três horas e 
quarenta.
Um casal de ingleses pretendia pas-

sar uns dias na ilha da Madeira, em 
Portugal, mas nunca esperou que 
chegar fosse tornar-se tão compli-
cado. Paul e Ana Davis, de Cardiff, 
apanharam o voo da easyJet entre 
Bristol, no Reino Unido e o Funchal, 
na ilha da Madeira, que normalmen-
te demora três horas e quarenta mi-
nutos, mas acabaram por passar 15 
horas no ar, percorrer mais de seis 
mil quilómetros e aterrar no mesmo 
sítio de onde tinham partido. Tudo 
isto devido às más condições me-
teorológicas que se fizeram sentir na 
Madeira durante o dia de segunda-
-feira”. Quando estávamos a aproxi-
mar-nos da ilha, o capitão disse que 
devido aos ventos fortes não iamos 
conseguir aterrar. Desviámo-nos 
para Lisboa, mas quando lá chegá-
mos disseram-nos que não podíamos 
sair do avião. Depois de hora e meia 
disseram que as condições tinham 
melhorado e que por isso iamos vol-
tar, para tentar aterrar novamente. 
Voltámos à Madeira e o capitão dis-
se que as  condições se tinham de-

teriorado novamente”, contou Paul 
ao jornal britânico Mirror. Segundo 
a companhia, as condições de ven-
to na ilha iam continuar agrestes até 
sexta-feira, de acordo com a previ-
são meteorológica e por isso não ia 
ser possível aterrar. Paul explica que 
foi então dito aos passageiros que 
iam parar no Porto e foi-lhes per-
guntado se preferiam lá ficar em vez 
de voltarem para casa, sugestão que 
foi aceite por 39 pessoas. Quando 
chegámos ao Porto, disseram-nos 
que tinham de tirar a bagagem toda 
do avião e pô-la novamente, o que 
iria demorar duas horas”, continuou 
Paul. Foi-lhes dado um voucher para 
comer e depois de os 39 passageiros 
terem sido encaminhados, puderam 
então voltar para casa. Chegaram 
a Bristol pelas 20h00 e a casa em 
Cardiff, pelas 22h00. “Estivemos 
a viajar durante 15 horas sem ir a 
absolutamente lado nenhum, mas 
eles fizeram tudo o que puderam”, 
rematou.A companhia aérea emitiu 
um pedido de desculpas aos passa-
geiros e justificou o incidente. Paul 
e Ana Davis vão ser reembolsados, 
bem como as restantes pessoas, pelo 
voo.
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sorrisos e longos Apertos de mão.
“umA noVA históriA ComeçA AgorA”
os dois líderes coreanos en-

contraram-se na zona desmi-
litarizada entre os dois países, na 

vila fronteiriça de Panmunjom.
  Desde a guerra coreana em 1950-

53 que um líder norte-coreano não 
punha os pés em solo sul-coreano. 

Mas foi com um sorriso que Kim 
Jong-un, o líder norte-coreano es-
ticou a mão na direção do também 

sorridente, Moon Jae-in, o homó-
logo da Coreia do Sul. Os dois ho-
mens encontraram-se em Panmun-
jom, a vila que faz fronteira entre 

os dois países. Um dos poucos lo-
cais em que não existem cercas de 
arame farpado ou minas entre os 

dois países. O encontro presume 
uma trégua, não um tratado, o que 
significa que tecnicamente ainda 

se encontram em guerra. Mas du-
rante este encontro o que mais se 
viu foram sorrisos e longos aper-
tos de mão. “Estava entusiasmado 
para conhecer este lugar histórico 
e é tocante que tenha vindo até à 
linha que demarca a fronteira para 
me cumprimentar em pessoa”, disse 
Kim Jong-un a  Moon Jae-in, conta 
a Reuters. “Foi a sua grande decisão 
de cá vir”, ouviu em resposta. O que 
foi uma coisa que nem o avô ou o 
pai do ditador norte-coreano algu-
ma vez fizeram. O ambiente afável 
entre os dois homens contrasta com 
a tensão entre os dois países duran-
te o ano passado aquando dos testes 
nucleares levados a cabo pelo Nor-
te. No entanto, desde janeiro que as 
suas relações têm vindo a melhorar, 
sobretudo desde os Jogos Olím-
picos de Inverno de Pyongchang, 
onde as equipas desfilaram juntas 
sob a mesma bandeira. Durante a 
visita, Kim Jong-un assinou o livro 
de convidados. “Uma nova História 
começa agora. Um início histórico 
de uma era de paz”, podia ler-se na 
mensagem.

stormy dAniels proCessA
donAld trump por difAmAção

A atriz porno norte-americana 
Stormy Daniels, que alegou 

ter mantido um caso com o Presi-
dente Donald Trump, decidiu hoje 
intensificar o seu contencioso legal 
ao anunciar que vai processá-lo por 
difamação.
Stormy Daniels apresentou a queixa 

num tribunal federal em Nova Iorque. 
Esta decisão segue-se 
a um ‘tweet’ divulga-
do por Trump em que 
este negava um alegado 
plano que envolvia um 
homem que em 2011 
terá pedido a Daniels 
para nada revelar sobre 
o seu alegado encontro 
sexual com Trump. No ‘tweet’ divul-
gado no início de abril, Trump refe-
riu-se a “um homem que não existe”, 
antes de denunciar os “Fake News 
Media para tolos”. A queixa conside-
ra o ‘tweet’ “falso de difamatório”, e 
indica ainda que Stormy Daniels “foi 
exposta a ameaças de morte e outras 
ameaças de violência física”.Na sex-
ta-feira, um juiz tinha decidido adiar 
por três meses o início do julgamento 
da queixa da atriz porno Stormy Da-
niels contra Donald Trump e o seu 
advogado pessoal, Michael Cohen. O 
advogado do Presidente norte-ame-
ricano tinha solicitado o adiamento 
depois de agentes da polícia federal 
(FBI, na sigla em inglês) terem pro-
cedido a buscas na sua casa no início 

deste mês. O FBI esteve a procurar 
registos de um acordo de confiden-
cialidade que Daniels assinou antes 
das eleições presidenciais de 2016. 
O juiz James Otero concordou em 
adiar o caso por três meses e mar-
car uma audiência para 27 de julho.
Stormy Daniels, cujo nome verda-
deiro é Stephanie Clifford, garantiu 

que teve uma relação 
sexual com Trump em 
2016 e recorreu ao tri-
bunal para procurar 
invalidar o acordo de 
confidencialidade que 
a impede de o discutir 
em público. Também 
processou Cohen, ale-

gando difamação. O advogado de 
Daniels, Michael Avenatti, divulgou, 
através da rede social Twitter, que 
apresentou um recurso imediato da 
decisão do juiz Otero.Cohen argu-
mentou que o seu direito a invocar a 
Quinta Emenda, para não se inculpar, 
poderia ser prejudicado se os proce-
dimentos não fossem adiados.Cohen 
disse, em registos judiciais, que os 
agentes do FBI apreenderam os seus 
aparelhos eletrónicos e documentos 
com informação sobre os 130 mil dó-
lares pagos a Daniels como parte do 
acordo de confidencialidade.Daniels 
prontificou-se a devolver os 130 mil 
dólares e argumentou que o acordo é 
inválido, porque foi assinado apenas 
por si e Cohen, não por Trump.
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carnEirO: Carta da Semana: valete de Paus, que 
indica que um amigo que lhe trará notícias inesperadas. 
Amor: Poderá receber a visita inesperada de um grande 
e velho amigo. 

Saúde: esteja mais atento às necessidades do seu organismo. 
Dinheiro: Terá possibilidade de aumentar os seus lucros. 
Lema da Semana: Quando quero falar com Deus, abro-lhe o 
meu coração e digo tudo o que sinto.

tOurO: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: desenvolva as 
atitudes de compreensão para com os seus filhos. 
Saúde: Poderá sentir-se sem energia. Melhore a sua 

alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá 
ser recompensado da forma como merece. Lema da Semana: 
eu procuro ser justo e correto para com todos os que me 
rodeiam.

gÉMEOs: Carta da Semana: valete de Copas, que 
significa Lealdade, Reflexão. Amor: A sua relação afetiva 
poderá não ser como planeou. Procure não perder a 
calma e invista na sua felicidade. Saúde: Não abuse nos 
alimentos que prejudicam o seu estômago. Dinheiro: 

Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos 
profissionais. Lema da Semana: Sou leal para comigo mesmo e 
para com as pessoas que amo.

caranguEjO: Carta da Semana: 9 de espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome 
consciência dos seus atos, pois a possessividade e o 
ciúme contribuem negativamente para a sua relação. 

Saúde: evite situações que possam provocar-lhe uma alteração 
nervosa. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes 
de falar. Uma atitude irrefletida pode aborrecer um superior 
hierárquico. Lema da Semana: Tenho Fé e acredito que o 
universo nunca se engana.

lEãO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa 
generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece 
ser tratada com indiferença. Pense melhor na sua forma 
de agir e não seja egoísta nem prepotente. Saúde: As 

tensões acumuladas podem fazer com que se sinta cansado e 
desmotivado. Dinheiro: Atenção, o seu desempenho profissional 
poderá estar a ser avaliado, seja rigoroso consigo mesmo. Não 
procure ser bom, seja ótimo! Lema da Semana: Retribuo com 
generosidade tudo aquilo que recebo.

virgEM: Carta da Semana: ás de espadas, que 
significa Sucesso. Amor: o amor estará abençoado. 
Aproveite ao máximo este momento de comunhão. 
Saúde: o trabalho não é tudo! Descanse mais e pense 

na sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de 
gastar indevidamente.  Lema da Semana: Procuro ser simples 
porque sei que viver com simplicidade é mais do que um ato, 
é uma virtude.

balanÇa: Carta da Semana: 4 de espadas, que 
aponta para alguma inquietação, agitação. Amor: Ponha 
as cartas na mesa, evite esconder a verdade. Seja o 
mais honesto possível com a sua cara-metade. Saúde: 
Aja em consciência e não cometa excessos que o seu 

organismo não suporta. Dinheiro: ouça os conselhos dos 
seus colegas mais experientes, aprenda a ser humilde. Lema 
da Semana: Sou honesto com as pessoas que amo, e isso 
tranquiliza o meu coração.

EscOrpiãO: Carta da Semana: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus 
sentimentos e poderá tomar uma decisão importante 
para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de 

energias será notória.  Dinheiro: esforce-se por conseguir atingir 
os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante. Lema 
da Semana: Procuro escolher aquilo que é melhor para mim.

sagitÁriO: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, 
que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: 
Ponha o seu orgulho de lado e lute pela sua felicidade.  
Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; 

qualquer vício prejudica também os que nos são próximos. 
Dinheiro: Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador 
e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas. Lema da Semana: 
Acredito que a vida me traz surpresas maravilhosas.

capricórniO: Carta da Semana: A Lua, que significa 
Falsas ilusões. Amor: uma velha lembrança poderá 
pairar na sua mente, causando algumas dúvidas no seu 
coração. Saúde: Nesta área não terá razões para ficar 

preocupado, o que não significa que possa ser desleixado com a 
sua linha! Dinheiro: Aproveite a sua capacidade de organização 
para sugerir algumas mudanças no seu departamento ou local 
de trabalho. Lema da Semana: oiço a voz da minha intuição, 
sei que ela me diz sempre a verdade.

aquário: Carta da Semana: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Não se dedique apenas à sua vida 
profissional, dê mais atenção à pessoa que ama. 
Saúde: Liberte o stress que tem acumulado dentro de 

si. Dinheiro: A sua vida financeira está protegida. Continue a 
adotar uma postura de contenção.  Lema da Semana: Fazer o 
Bem dá alegria ao meu coração!

pEixEs: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: Aja mais com o 
coração, evitará conflitos desnecessários com a pessoa 
que ama. Saúde: Seja moderado e dê primazia ao seu 

bem-estar. Dinheiro: esteja muito atento ao que se passa ao 
seu redor, pois um colega pode não ser tão sincero quanto 
aparenta. Lema da Semana: A felicidade espera por mim!

JORGE CORREIA

Assim não VAmos lá

Não me canso de dizer, e 
não me cansarei até que 

haja motivação para mudar, 
que o problema de Portugal 
não se trata de “esquerdas” 

ou “direitas”, de capitalismos ou socialismos, 
de ricos ou pobres, de neoliberalismos ou novas 
esquerdas. 
O problema está somente nas características da 

cultura portuguesa de acomodação, de inveja, de 
“chico espertice”, da cunha, dos favores, do opor-
tunismo, entre outras. Amigos meus simpatizantes 
dos vários quadrantes políticos imediatamente se 
insurgem contra esta ideia: “falta de patriotismo”, 
“exagero”, “não é bem assim”, etc. Este é talvez o 
traço que nos liga desde os tempos finais da mo-
narquia, em que entrámos em decadência, até aos 
dias de hoje de uma tão suposta democracia que 
se pretende livre desde que pensemos pela mesma 
bitola. Veja-se o “drama” que se gerou em torno da 
publicação do vídeo do interrogatório a José Sócra-
tes por parte da SIC, onde acabamos por discutir 
mais a ação da SIC em publicar o vídeo do que o 
significado político de tal comportamento e suas 
implicações políticas. Temos um dirigente influen-
te, Arons de Carvalho, um dos fundadores do PS, 
em entrevista para o jornal i a minimizar este tipo 
de factos e que “discorda plenamente” de ter que 
se fazer uma reflexão sobre o período em Sócra-
tes governou, e que se “deve aguardar serenamente 
aquilo que a justiça vai dizer”. Ora aqui ocorre uma 
falha grave pois uma coisa são factos judiciais, do 
foro da justiça, outra coisa são os factos de ética 
política. Ninguém me faz crer que uma pessoa viva 
às custas de outrem por pura caridade ainda para 
mais sem necessidade para tal sem que tenha que 
dar, ou já tenha dado, algo em troca. Todos os parti-
dos, que diga-se ficaram em silêncio provavelmen-
te por causa dos seus telhados de vidro, evitaram 
o assunto ou passaram muito ao de leve esquivan-
do-se. Este tipo de situações, que agora culminou 
com a situação de Manuel Pinho, enquanto minis-
tro, ter sido pago pelo grupo Espírito Santo, deve 
necessariamente levar a uma reflexão dentro dos 
partidos, isto se estes querem criar um ambiente 
diferente das características que no início deste ar-

tigo enumerei. No mesmo sentido estão as “ajudas 
de custo” aos deputados. Verifica-se que o salário 
“base” do deputado é francamente baixo, mas de-
pois é adicionado de inúmeras “alcavalas”, livres 
de impostos, que aumentam significativamente o 
total auferido. Não seria mais transparente aumen-
tar o ordenado e diminuir ajudas que muitas vezes 
só servem para os oportunistas aumentar o bolo 
final ao fim do mês, alegando moradas onde não 
vivem, ou recebendo ajudas em duplicado apenas 
porque há uma falha legislativa (caso dos deputa-
dos dos Açores que recebem ajudas de custo mais 
compensação)? E já agora porquê receber 14 me-
ses, pesando nas contas das empresas ou no estado 
quando têm que efetuar pagamentos duplicados em 
determinado período do ano? Dividir por 12 o total, 
com as necessárias retificações para que tanto os 
totais líquido e bruto sejam semelhantes em termos 
contabilísticos para não beneficiar nem prejudicar 
ninguém, apenas acrescentaria à transparência. O 
PSD, partido que deveria ser alternativa, liderado 
agora por Rui Rio que se pretende um arauto da in-
tegridade, mostrou significativas dificuldades com 
o caso Barreiras Duarte e as nuances dos seus graus 
académicos e respetivas participações, assim como 
demorou imenso tempo até tomar alguma atitude 
relativamente a esta situação de Manuel Pinho. 
Este ambiente torna-se propício aos oportunistas, 
aos “jeitosos” de ocasião que nunca deixam de 
existir qualquer que seja a cor política que esteja 
em voga. Mostra também que os líderes sabem, ou 
pelo menos desconfiam, que o setor político está 
amplamente tomado por esta falha, e que manten-
do o silêncio se resguardam estrategicamente con-
tra eventuais falhas nas suas respetivas fileiras.
Neste retrato ressalta que há ideias políticas que 

manifestamente falharam na sua aplicação, fruto 
de uma conjuntura desfavorável e por vezes em 
simultâneo uma insensatez por parte de quem as 
aplicou. Por outro lado há o fator humano, trans-
versal a todas as cores políticas, cujas imperfeições 
contagiam as suas criações, que constroem todo 
um povo, que por somatório das suas tendências 
torna mais evidente determinadas características 
que podem ser mais ou menos positivas, mais ou 
menos adequadas ao desenvolvimento. Contra fac-
tos não há argumentos, e as evidências estão à vis-
ta para quem não quer fechar os olhos: assim não 
vamos lá.

AGENDA COMuNITÁRIA | uM SERVIçO GRATuITO PARA A COMuNIDADE

VisitA A montreAl do primeiro-
-ministro de portugAl,
António CostA
o Consulado geral de Portugal em Montreal apre-
senta os seus cumprimentos e tem a honra de in-
formar que está prevista uma visita a Montreal do 
Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, para 
o próximo dia 5 de maio. No âmbito da referida vi-
sita, está previsto um encontro/receção com a Co-
munidade Portuguesa, pelo que se convida todos 
os membros da Comunidade a reservarem a tarde 
de sábado, dia 5 de maio, para o efeito.

sAnto Cristo dos milAgres
A todas as pessoas que queiram e estejam interessa-
das em levar o andor do Santo Cristo podem telefonar à 
secretaria e deixar o seu nome antes da sexta-feira, dia 
18 de maio de 2018. e todas as crianças que estejam 
interessadas a participar na procissão podem contactar 
a secretaria 514-844-1011. 

Vozes do festiVAl
o Festival Portugal Montreal 2018 apresenta a sua 5ª 
edição do concurso “vozes do Festival”. és Português, 
Luso-descendentes. gostas de Cantar, este Concur-
so é para ti! Prémios para todos os participantes. o/A 
vencedor/a participará no Festival de 2018. Todas as 
idades são bem-vindos. inscrições estão abertas. ins-
creve-te já... Lugares Limitados! Contato: 514-923-7174 

pArtiCipAção dAs motAs no
sr. sAnto Cristo dos milAgres
informamos os amantes de motas que queiram partici-
par nas grandiosas festas do Santo Cristo de Montreal, 
a hora e a forma que o Sr. Padre, reponsável das festas, 
informou afim de que tudo possa correr da melhor ma-
neira. vamos nos encontrar na igreja de Nossa Senhora 
de Fátima em Laval para a benção das motas no sábado 
dia 19 de maio às 11h30. e depois aproximar-mos-emos 
da igreja às 16h. Todos os “motards” devem estar vesti-
dos em cores neutras para respeitar o Sr. Santo Cristo e 
todos são bem-vindos.

mudAnçA do horário de Atendimento,
quintA-feirA, diA 3 de mAio
o Consulado geral de Portugal em Montreal apre-
senta os seus cumprimentos à Comunidade Por-
tuguesa e informa que por motivos técnicos, na 
próxima quinta-feira, 3 de maio de 2018, os servi-
ços consulares encerram ao público às 11h30. o 
horário de atendimento neste dia será assim das 
9h00 às 11h30.
o atendimento ao público reabrirá sexta-feira, 4 de 
maio de 2018 às 8h30.
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pavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente com dons 
naturais. resolve os seus problemas sem 

voodoo. rOsa: 514-278-3956

precisa-se de homens e mulheres com 
experiência em limpeza escritórios de 

companhias a tempo inteiro ou a tempo parcial. 
deve ter um carro. por favor, envie seu cv 

por fax para 450-975-1977 
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.

emPregoS

Classificados e pequenos anúncios

Uma eSColha Certa... telefone 514-284-1813

pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação 
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência. 

Sálario a determinar. jos bucaro: 514-325-7729

precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de boisbriand com experiência.

deve falar inglês.
450-430-5689

companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem experiência com 

carta de condução. 514-242-7649

grandE OpOrtunidadE
vende-se negócio situado em laval

frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira

oportunidade de ouro a não 
falhar. 514-779-7482

vende-Se

Empresa de administração de imóveis (c.i.f.) está 
a procura de pessoal para entrar na nossa equipa 
técnica. algum conhecimento e experiência são 
preferíveis:
- pintura (painting)
- reboco (plastering)
- lixamento e envernizamento de pisos
  (Sanding and varnishing floors)
- azulejaria e armários (tiling cabinetry)
- renovações ligeiras (light renovations)
salário inicial: 13$-20$ (dependendo do nível de 
habilidade e experiência). 
por favor, envie o seu cv ou 
email detalhado para repairs@cifproperties.com.

Estamos à procura de um empregado para 
trabalhar em acabamento de asfalto com 
experiência em asfalto mínimo de 3 anos, 

com referência. É necessário ter a licença de 
condução. Mínimo 50h por semana. pessoa 

responsável e respeitosa e que queira trabalhar! 
queremos só pessoas sérias. Empresa criada 

desde 2003 em Montreal. 
514-836-6082 ou 514-804-8789

emPregoS

precisa-se de um pessoa para trabalhar em 
limpeza e outra pessoa para uma posição de 

manutenção geral em construção para um edifício 
residencial de 12 andares em 

Westmount - 2 posições a tempo inteiro.
 514-355-7171 ou info @ plexon. ca

jardins dEs bEaux-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. Com ou sem experiência.
bOM salÁriO

514-554-0213 ou 450-641-7389

Necrologia

ServiçoS

alUga-Se

aluga-sE 41/2 liMpO cOM chãO dE MadEira 
(bOis franc) cOZinha EM cErâMica E 

Entrada para as MÁquinas dE lavar E 
sEcar. idEal para casal 

Ou pEssOa sOZinha.
rEfErÊncia: tranquila, rEspEitOsa.

vagO nO 1º dE julhO
514-354-6568

† aMÍlcar dOs santOs cadEtE
18 de junho de 1933 – 24 de abril de 2018

Faleceu em Montreal, terça-fei-
ra dia 24 de abril de 2018, com 
84 anos de idade, Sr. M. Amílcar 
Dos Santos Cadete, natural de 
Monsanto, Alcanena, Portugal, 
esposo da senhora Deolinda 
Luís.
Deixa na dor sua esposa, filhos 
Mário (isabel), José Luís (Ange-
lina) e isabel (Silverio). Netos 
Marco (vanessa), Tanya, Phili-
ppe, Carla et Lilliana, bisnetos 
elena e Alyssa, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
4231 boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar sábado 28 de abril na igreja Santa 
Cruz e foi transladado para Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Empresa precisa de uma pessoa para cortar a 
relva em terrebonne com experiência e com o 
seu próprio material para cortar a relva para 8 

imóveis residenciais.
514-781-3335

†

m e m o r A N D u m

precisa-se de homem para instalação de alumínio 
com ou sem experiência

514-362-1300

prEcisaMOs dE pEssOas
para trabalhar

nuMa fÁbrica dE aluMÍniO
furtadO 514-322-3760

cafÉ cEntral
Precisa-se de ajudante de cozinha e/ou lava-pratos

com experiência.
carlOs: 514-927-8561

Maria dO cÉu MEdEirOs
Faleceu em Laval, sábado dia 
29 de abril de 2018, com 70 
anos de idade, Sra. Maria do 
Céu Medeiros, natural de Fe-
nais da Ajuda, São Miguel, Aço-
res, esposa do senhor victor 
Carvalho. Deixa na dor seu es-
poso, filho Steven, Irmãos já fa-
lecidos Liberal (já falecida Can-
dida) e gabriel (Aldina). irmãs 
Madalena (já falecido João), 
Deolinda (já falecido José Pe-
dro) e Fernanda (Bravlio), so-
brinhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram 
a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar quinta-feira 3 de maio de 2018 das 
14h às 17h e das 19 às 22h e sexta-feira das 9h às 
10h30 seguindo-se o serviço fúnebre às 11h na igreja 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval. irá a sepultar 
em cripta no Mausoléu St-Martin, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Hajam.

Precisa de empregada 
de balcão, servir café.

514-281-6947

5º aniversário de falecimento
Margarida da silva cachãO

1925-2013

Cinco anos já se passaram desde que nos deixaste. A 
tua partida deixou um enorme vazio nas nossas vidas. 
Mesmo se dizem que o tempo cura tudo, a nossa dor 
é imensa e estará sempre presente. Continua a vigiar 
sobre nós, como o fizeste ao longo da tua vida. 

Do teu filho e neta.

precisa de senhora para o balcão 
com ou sem experiência e que fala 

francês e português.
514-858-9402

precisa-se de pessoal para trabalhar 
em “pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658
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final, atrás das chinesas Qian Ren (395,85) e 
Yajie Si (377,65), respetivamente campeã e 
vice-campeã olímpicas. Foi o primeiro pódio 
individual em séries mundiais para Meaghan 
depois da Primavera de 2016.
Meaghan também estava feliz com o ouro 

obtido com Zsombor-Murray, que festejava 
o seu 15º aniversário nesse sábado. O duo fi-
cou à frente das norte-coreanas Hwa Kim Mi e 
Myong Hyon Il (320,58) e as russas Iullia Ti-
moshinini e Nikita Shleikher (299,82) graças a 
uma nota de 322,08.

681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agÊnCiaS de viagenS

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
pEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

ContabiliSta

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

dentiSta

eletriCidade

agÊnCiaS
fUneráriaS

monUmentoS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renovaçõeS

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlGArVe

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

iNTeRioR e exTeRioR
Rui MigueL RoDRigueS
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

igreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

notárioS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

merCeariaS

imPortadoreS

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca
gEOrgE justinO
55 gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

GuIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- Invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

ServiçoS
finanCeiroS

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281
jeS renovationS

jOsÉ silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

OrÇaMEntO gratuitO
RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
rapidaMEntE E pElO

dólar supEriOr

reStaUranteS

planchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e verniz
Renovações gerais

514-272-0519

merCeariaS

mAis duAs pAs meAghAn
meaghan Benfeito obteve duas medalhas 

este último sábado na piscina do Parc 
Olympique em Montreal, durante a terceira 
etapa da época de séries mundiais de mergu-
lho da FINA. 
Após o bronze na prova individual de 10m, a 

lusodescendente de 29 anos triunfou na prova 
sincronizada mista de 10m com a sua jovem 
parceira Nathan Zsombor-Murray. «As duas 

medalhas têm um grande significado», referiu 
Meaghan, no seu regresso à competição depois 
de algumas semanas recuperando de lesões no 
pescoço e tríceps. O seu desempenho deixou-
-a satisfeita e motivada. «É uma medalha que 
representa o esforço e trabalho que fiz neste 
último mês e meio. Evidentemente há espaço 
para melhorar. Cometi erros. Mas estou satis-
feita do meu dia e de ter finalmente competido. 
É incrível. Não me recordo da última vez em 

que competi co um público tão entusiasmado. 
Fui surpreendida mas adorei.» Após ter obtido 
o melhor resultado das qualificações, 370,70, 
Benfeito ficou pelos 354,65 na sua prestação 
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Eu poderia finalmente des-
frutar da minha neta. a minha 
companhia de construção 
não estava em boa situação 
financeira. Eu não acreditava 
nesses tipos de coisas, mas 
depois de tudo o que josé 
mostrou-me e que tirou-me, 
foi para mim uma revelação. 
agora sou verdadeirament 
crente. graças a josé, o meu 
negócio está indo bem, minha 
saúde é ótima e a minha sorte 
é inacreditável.

roberto

ter a minha mãe 
segurando minha 
filha é uma bênção 
de deus recebida 
por meio de josé. 
Ele tirou um fei-
tiço negro no es-
tómago da minha 
mãe que a deixava 
muito doente. Ela 
estava indo tão 
mal e todos pen-

sávamos que eram seus últimos meses. josé foi 
o único que a curou. Obrigado josé

família castello

Eu voltei junto 
depois de um lon-
go intervalo. Ela 
queria o divórcio 
e eu estava qua-
se a assinar. li 
sobre os teste-
munhos de josé 
e decidi ir vê-lo. 
como você pode 
ver, estamos jun-
tos e muito feli-
zes. você é incrí-

vel josé.
sr. e sra. Oliveira
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 p j v E d
1-Man. 93 35 30 3 2
2-Man. united 77 35 24 5 6
3-Liverpool 72 36 20 12 4
4-Tottenham 71 35 21 8 6
5-Chelsea 66 35 20 6 9
6-Arsenal 57 35 17 6 12
7-Burnley 54 36 14 12 10
8-everton 48 36 13 9 14
9-Leicester City 44 35 11 11 13
10-Newcastle 41 35 11 8 16
11-Crystal Palace 38 36 9 11 16
12-Bournemouth 38 36 9 11 16
13-Watford 38 36 10 8 18
14-B&H Albion 37 35 8 13 14
15-West Ham 35 35 8 11 16
16-Huddersfield 35 35 9 8 18
17-Swansea City 33 35 8 9 18
18-Southampton 32 35 6 14 15
19-Stoke City 30 36 6 12 18
20-W. Bromwich 28 36 5 13 18

Inglaterra
PremIer league

CamPeonatoS eUroPeUS - ClaSSifiCação

 p j v E d
1-juventus 88 35 28 4 3
2-napoli 84 35 26 6 3
3-Roma 70 35 21 7 7
4-Lazio 70 35 21 7 7
5-internazionale 66 35 18 12 5
6-Atalanta 58 35 16 10 9
7-Milan 57 35 16 9 10
8-Sampdoria 54 35 16 6 13
9-Fiorentina 54 35 15 9 11
10-Torino 47 35 11 14 10
11-genoa 41 35 11 8 16
12-Bologna 39 35 11 6 18
13-Sassuolo 37 35 9 10 16
14-udinese 34 35 10 4 21
15-Crotone 34 35 9 7 19
16-Cagliari 33 35 9 6 20
17-SPAL 2013 32 35 6 14 15
18-Chievo 31 35 7 10 18
19-Hellas verona 25 35 7 4 24
20-Benevento 18 35 5 3 27

 p j v E d
1-paris sg 91 35 29 4 2
2-lyon 72 35 21 9 5
3-Monaco 71 35 21 8 6
4-Marseille 70 35 20 10 5
5-Saint-étienne 52 35 14 10 11
6-Rennes 51 35 14 9 12
7-Nice 51 35 14 9 12
8-Montpellier 46 35 10 16 9
9-Bordeaux 46 35 13 7 15
10-Nantes 46 35 12 10 13
11-guingamp 46 35 12 10 13
12-Dijon 42 35 11 9 15
13-Amiens 41 35 11 8 16
14-Angers 38 35 8 14 13
15-Caen 37 35 10 7 18
16-Strasbourg 35 35 8 11 16
17-Toulouse 34 35 8 10 17
18-Troyes 32 35 9 5 21
19-Lille 32 35 8 8 19
20-Metz 26 35 6 8 21

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-b. München 81 32 26 3 3
2-schalke 04 57 32 16 9 7
3-B. Dortmund 55 32 15 10 7
4-Hoffenheim 52 32 14 10 8
5-B. Leverkusen 51 32 14 9 9
6-RB Leipzig 47 32 13 8 11
7-e. Frankfurt 46 32 13 7 12
8-Stuttgart 45 32 13 6 13
9-B. M´gladbach 44 32 12 8 12
10-Hertha BSC 43 32 10 13 9
11-FC Augsburg 41 32 10 11 11
12-W. Bremen 38 32 9 11 12
13-Hannover 96 36 32 9 9 14
14-Mainz  33 32 8 9 15
15-SC Freiburg 33 32 7 12 13
16-Wolfsburg 30 32 5 15 12
17-Hamburger Sv 28 32 7 7 18
18-FC Köln 22 32 5 7 20

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-barcelona 86 34 26 8 0
2-atlético Madrid 75 35 22 9 4
3-Real Madrid 71 34 21 8 5
4-valencia 67 35 20 7 8
5-Real Betis 59 35 18 5 12
6-villarreal 54 34 16 6 12
7-getafe 49 35 13 10 12
8-Sevilla 48 34 14 6 14 
9-girona 48 35 13 9 13
10-Real Sociedad 46 35 13 7 15
11-Celta de vigo 45 35 12 9 14
12-eibar 44 35 12 8 15
13-Alavés 41 35 13 2 20
14-Leganés 40 35 11 7 17
15-Levante 40 35 9 13 13
16-Athletic 40 35 9 13 13
17-espanyol 40 35 9 13 13
18-Deportivo 28 35 6 10 19
19-Las Palmas 22 35 5 7 23
20-Málaga 20 35 5 5 25

eSPanha
lIga Santander

f1: lewis hAmilton VenCe em AzerbAijão
nA mAis louCA CorridA dA époCA 

lewis Hamilton, da Merce-
des, venceu a incrível mas 

(maluca) corrida, no passado 
fim de semana, no circuito ur-

bano e místico de Azerbaijão. O inglês apro-
veitou o carro de segurança no final da corri-
da e o rebentamento do pneu traseiro direito 
de Valtteri Bottas a duas voltas do termo da 
corrida para se fixar na primeira posição  e 
ver a bandeira axadrezada, com Kimi Räi-
kkönen Ferrari em segundo e o inesperado 
Sergio Perez Force India em terceiro com-
pletando o pódio. “Acho que fiz as duas me-
lhor voltas de toda a minha carreira, as duas 
últimas voltas com Sebastian Vettel atrás,de 
pneus frios, foram muito difíceis. Eu estava 
com supermacios e tinha que manter um bom 
ritmo para continuar perto de Raikkonen e 
ter a certeza que Vettel não se aproximava de 
mim o suficiente! Estou verdadeiramente sem 
palavras”, disse Pérez (el Checo).

Mas o melhor efetivamente estava para aconte-
cer! Depois de inúmeras batidas e saídas de pista, 
em que poucos foram os pilotos que escaparam, 
a dupla da Red Bull, depois de um acidente entre 
os dois companheiros de equipa, abandonavam 
esta doida corrida de Baku. Depois de efetua-
rem as suas respetivas paragens nas boxes, Max 
Verstappen liderava, mas era verdadeiramente 
mais lento que Daniel Ricciardo (poucos déci-
mos de segundo) até que o Australiano tentou a 
ultrapassagem e bateu forte nas traseiras do ho-
landês. No momento os Red Bull eram quarto e 

quinto na corrida o que com este resultado as-
sumiriam a terceira posição no Campeonato de 
Construtores.
Logo na largada o acidente entre Räikkönen 

e Ocon trouxe o primeiro carro de segurança à 
pista. Fernando Alonso foi às boxes mudou de 
pneus depois do piloto russo Sergey Sirotkin da 
Williams lhe ter acertado e furado dois pneus 
bem como o nariz do seu Mclaren. No mesmo 
momento (Checo ) Perez Force India fazia a sua 
primeira visita às boxes, trocando por comple-
to a sua estratégia na corrida. Destaque especial 
para Charles Leclerc da Sauber que no momento 
ocupava a décima posição enquanto o outro no-
vato Pierre Gasly era o nono no pelotão.

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, C. Leclerc, 
Alonso, Stroll, Vandoorne e Hartley foram os 
dez mais rápidos a terminarem a corrida.
Lance Stroll que conheceu podemos dizer, um 

ótimo fim de semana, acabou por oferecer à 
Williams os primeiros pontos da época e a este 
sujeito o piloto canadiano comentou: “Foi uma 
corrida louca, muita coisa aconteceu mas, efe-
tivamente estou muito contente com a minha 
corrida poderia ser uma ou duas posições a mais 
se fizéssemos tudo perfeitamente, mas ninguém 
teve uma corrida perfeita hoje. Na batalha com 
Fernando Alonso no final, penso que o deveria 
ter segurado ,mas ele surpreendeu-me na curva 
3. Para ser sincero eu nem o vi por dentro,só o 
vi quando ele passou, mas esse foi o único pou-
co que  perdemos hoje. No geral estou feliz com 
a oitava posição e com os pontos que ofereci à 
equipa, mas não quero dizer com isto que vamos 
estar competitivos em Barcelona, temos que 
compreender que ainda temos muito a fazer e... 
há que continuar a trabalhar”, disse Lance Stroll 
no final da corrida .
Se houve um plioto que a sorte não o tem acom-

panhado é Romain Grosjean que se viu pôr ter-
mo à corrida por sua própria culpa... sozinho em 
pista... sem ninguém a fazer pressão(!) e a esse 
sujeito o simpático francês disse-nos “Isso dói 
muito e eu quero me desculpar com a equipa. 
Nós estávamos no meio de uma corrida incrível, 

largando em último e rodando em P6. Vendo Sér-
gio Perez no pódio, sabendo que eu estava a lutar 
com ele, é muito doloroso para todos nós. Estava 
indo muito bem. As condições eram complica-

das, havia muito vento, o carro estava a ir para a 
esquerda e para a direita. Eu estava a aquecer os  
meus pneus e bati. Quando toquei nos travões , o 
equilíbrio do travão travou a traseira – ele apenas 
travou as rodas traseiras e eu rodei”comentou, 
lamentando o sucedido.
O estreante da Williams, Sergey Sirotkin, vai 

levar uma penalidade de três posições no grid 
para o GP da Espanha, assim como dois pontos 
na sua super licença, depois que os comissários o 
consideraram o único responsável pelo incidente 
com Sergio Perez e Fernando Alonso em Baku.

reSultADoS FINAIS
1-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
2-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
3-Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)
4-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
5-Carlos Sainz (ESP/Renault)
6-Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)
7-Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)
8-Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)
9-Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)
10-Brendon Hartley (NZL/Toro Ros

Próximo encontro a 11 de maio no Circuito 
da Catalunha em Barcelona, no Grande Pré-
mio de espanha.

HéLDER DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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1-Nacional 67 36 18 13 5 71 45
2-Santa Clara 63 36 18 9 9 51 38
3-Académica 63 36 19 6 11 58 37
4-Penafiel	 61	 36	 17	 10	 9	 54	 41
5-Arouca 59 36 16 11 9 41 33
6-Ac. Viseu 58 36 15 13 8 47 39
7-Leixões 55 36 14 13 9 49 41
8-FC	Porto	B	 52	 35	 16	 4	 15	 46	 50
9-V. Guimarães B 49 35 14 7 14 44 47
10-Varzim	 47	 36	 12	 11	 13	 39	 39
11-FC Famalicão 47 36 13 8 15 43 45
12-Cova da Piedade 45 36 12 9 15 37 42
13-Benfica	B	 45	 36	 13	 6	 17	 50	 59
14-Sp.	Covilhã	 43	 36	 11	 10	 15	 30	 40
15-Braga	B	 43	 36	 10	 13	 13	 43	 46
16-UD	Oliveirense	 43	 36	 11	 10	 15	 41	 46
17-U.	Madeira	 41	 36	 11	 8	 17	 40	 49
18-Sporting B 36 36 9 9 18 44 65
19-Gil Vicente 35 36 8 11 17 28 43
20-Real	 31	 36	 8	 7	 21	 46	 57

  P J V E D GM GS

1-fC Porto 82 32 26 4 2 79 17
2-Sporting 77 32 24 5 3 62 22
3-Benfica	 77	 32	 24	 5	 3	 79	 22
4-braga 74 32 24 2 6 73 27
5-rio ave 47 32 14 5 13 39 42
6-marítimo 44 32 12 8 12 33 44
7-Chaves 41 32 11 8 13 40 52
8-boavista 41 32 12 5 15 33 43
9-v. guimarães 40 32 12 4 16 41 54
10-tondela 38 32 10 8 14 40 45
11-Portimonense 35 32 9 8 15 47 56
12-belenenses 34 32 8 10 14 30 43
13-moreirense 32 32 8 8 16 29 46
14-desp. aves 31 32 8 7 17 31 48
15-feirense 30 32 9 3 20 31 46
16-v. Setúbal 29 32 6 11 15 37 60
17-P. ferreira 29 32 7 8 17 32 56
18-estoril Praia 26 32 7 5 20 

  PTS  J V E D GM   GS

32ª joRnADA

35ª joRnADA

v. guimarães 1-0 Moreirense
v. Setúbal 0-2 Feirense

Benfica 2-3 Tondela
Portimonense 1-2 Sporting
Boavista 1-0 Paços Ferreira

Rio Ave 2-1 Chaves
Marítimo 0-1 FC Porto
Belenenses 0-1 Braga

Desp. Aves 1-0 estoril Praia

taÇa dE pOrtugal

 
EurOpa lEaguE  quartOs-dE-final

liga dOs caMpEÕEs quartOs-dE-final
     1ª Mão     2ª Mão
MEias-finais
Liverpool - Roma        5-2 02/05  14:45 
Bayern München - Real Madrid        1-2        2-2

MEias-finais
Arsenal - Atlético Madrid        1-1 03/05  15:05
Marseille - Red Bull Salzburg        2-0 03/05  15:05

04/05 Braga 15:30 Boavista
05/05 Belenenses 11:00 Portimonense
  Tondela 13:15 v. guimarães
  Sporting 15:30 Benfica
06/05 estoril Praia 11:00 v. Setúbal
  Moreirense 11:00 Desp. Aves
  Chaves 13:00 Marítimo
  FC Porto 15:15 Feirense
07/05 Paços Ferreira 15:00 Rio Ave

  1ª MãO 2ª MãO
fc pOrtO - spOrting                       1-0 0-1 (4-5)gP
dEsp. avEs - caldas                         1-0   2-1 (a.p.)

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

grupO East
 j p
1-new York city fc 9 20
2-Atlanta united FC 8 19
3-orlando City 7 16
4-Ne Revolution 8 14
5-Columbus Crew 8 13
6-NY Red Bulls 7 12
7-Chicago Fire 7 8
8-Philadelphia union 6 7
9-impact Montréal  8 6
10-DC united 7 5
11-Toronto FC 6 4

grupO WEst
 j p
1-sporting kc 9 17
2-Los Angeles FC 7 15
3-FC Dallas 7 12
4-LA galaxy 8 10
5-Real Salt Lake 8 10
6-vancouver Whitecaps 8 10
7-Houston Dynamo 6 8
8-Colorado Rapids 7 8
9-Portland Timbers 7 8
10-Minnesota united 7 6
11-SJ earthquakes 7 5
12-Seattle Sounders 6 4

2018/05/20 Desp. Aves 12:15 Sporting

05/05 Penafiel 5:15 Ac. viseu
  FC Porto B 11:00 FC Famalicão
  Académica 11:00 Cova da Piedade
06/05 u. Madeira 11:00 varzim
  Leixões 11:00 uD oliveirense
  v. guimarães B 11:00 Sporting B
  Braga B 11:00 Benfica B
  gil vicente 11:00 Sp. Covilhã
  Arouca 11:00 Nacional
  Santa Clara 12:00 Real

33ª joRnADA

drAgões isolAm-se nA liderAnçA...
A 32.ª jornada da Liga ficou marcada por 

mudanças nos primeiros lugares cimei-
ros, com o FC Porto a ficar a um passo da 
conquista do título de campeão. No extremo 
oposto da classificação, a luta pela manuten-
ção continua ao rubro.
Os dragões saíram da visita aos Barreiros com 

os três pontos, o que não acontecia há precisa-
mente seis anos. Com a vitória pela margem 
mínima, o FC Porto distanciou-se do Benfica, 
segundo classificado e está muito perto de recu-
perar o ceptro de campeão nacional. A equipa de 
Sérgio Conceição pode festejar no sofá – caso 
haja empate no dérbi – ou selar a conquista dian-
te do Feirense. Basta um empate.
A situação privilegiada em que o FC Porto se 

encontra para conquistar o campeonato foi pre-
cipitada pela derrota surpreendente do Benfica 

na receção ao Tondela. Os encarnados entraram 
bem no encontro e à passagem do minuto 12 
já venciam. A jogar de forma desinibida e sem 
pressão, a formação beirã virou o jogo ainda 
no primeiro tempo. Nos últimos dez minutos, o 
Tondela aumentou a diferença no marcador e, 
apenas em tempo de compensação, Salvio evitou 
que o resultado tomasse proporções ainda mais 
indecorosas.  
Pouco depois do término do Benfica-Tondela, 

entrou em campo o Sporting. Os leões sabiam 
que uma vitória em Portimão permitia-lhes igua-
lar as águias no segundo posto e levar a decisão 

da luta pelo segundo lugar para o dérbi de Alva-
lade. Por isso, entraram a todo o gás e ao minuto 
23 já venciam com um golo de Bruno Fernandes. 
Os algarvios empataram antes do intervalo e teve 
de ser o génio de Bruno Fernandes a resolver o 
jogo a favor dos lisboetas.
Além de olhar para cima, entenda-se para o 

Benfica, a formação de Jorge Jesus está obriga-
da a olhar pelo retrovisor. Tudo por culpa de um 
extraordinário Sporting de Braga. Os bracaren-
ses passaram incólumes no Restelo e superaram 
o melhor registo pontual da sua história (estava 
cifrado nos 71 pontos). Mais, continuam vivos 
matematicamente na luta pelo pódio.
Na luta por um lugar europeu o Rio Ave foi o 

grande vencedor da ronda. Os vila-condenses 
bateram o Desportivo de Chaves e arruinaram 
quaisquer esperanças dos flavienses em chegar 

à Europa. Ao mesmo tempo, o con-
junto de Vila do Conde beneficiou 
da derrota do Marítimo frente ao FC 
Porto para se isolar no quinto lugar.
O Boavista aproveitou o desaire 

do Desportivo de Chaves para subir 
ao sétimo lugar. A vítima da pantera 
foi o Paços de Ferreira, equipa que 
semana a semana parece caminhar 
para os lugares mais indesejados.
Na luta pela permanência, o Feiren-

se somou o segundo triunfo seguido 
e ganhou novo fôlego. Os fogaceiros 
venceram no Bonfim e ultrapassa-
ram o Vitória, agora a segunda equi-
pa acima da zona de descida. Quem 
desperdiçou a oportunidade de fe-
char a batalha da manutenção foi o 

Moreirense que saiu derrotado do dérbi minhoto 
perante o Vitória. Mesmo com o triunfo na aber-
tura da jornada, os vimaranenses viram goradas 
as hipóteses de chegar ao quinto lugar.
A fechar a ronda, o Desp. Aves bateu o Esto-

ril que ficou, assim, com a vida tremendamente 
complicada. Os canarinhos ficaram a dois jogos 
de distância da permanência, ou seja, devido a 
confrontos diretos, os estorilistas precisam de 
pelo menos vencer um e pontuar no outro jogo 
que têm pela frente. Todos os restantes podem 
salvar-se apenas numa só partida.

desp. AVes iguAlA melhor
pontuAção CAseirA nA ligA

o Desportivo das Aves somou uma im-
portante vitória ante o Estoril por uma 

ainda inédita manutenção na Liga, numa jor-
nada em que os avenses igualaram o melhor 
registo de sempre em casa nos jogos do prin-
cipal campeonato.
A equipa comandada por José Mota chegou aos 

18 pontos na atual época na Vila das Aves, marca 
outrora também registada na época 2000/01.
Nas outras épocas, o Desp. Aves somou 12 pon-

tos em 2006/2007 - num campeonato, contudo, 
a 30 jornadas - e 15 na primeira participação na 
Liga, em 1985/1986: no entanto, nesta, a vitória 
valia apenas dois pontos.
Faltam duas jornadas para o final da Liga e o 

Desp. Aves, depois da deslocação a Moreira de 
Cónegos, fecha com a receção ao Desp. Chaves.
Um jogo que pode dar a melhor pontuação ca-

seira aos homens de vermelho e branco e ainda 

um número recorde de vitórias, seis, perante o 
seu público.
No global, esta é já também a melhor pontuação 

de sempre do clube na Liga (para já 31), após os 
22 pontos alcançados nas três anteriores presen-
ças.
Desp. Aves em casa na Liga:
2017/18: 18 pontos (5 vitórias, 3 empates, 8 

derrotas)*
2006/07: 12 pontos (3 vitórias, 3 empates, 9 

derrotas)**
2000/01: 18 pontos (4 vitórias, 6 empates, 7 

derrotas)
1985/86: 15 pontos (5 vitórias, 5 empates, 5 

derrotas)***
*Época em curso
**Campeonato a 30 jornadas
***Vitória valia 2 pontos
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